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Voorwoord
Beste lezers,
Het aftellen is begonnen, de winter is bijna voorbij….
Het prille voorjaarszonnetje geeft ons lentekriebels.
Weldra lengen de dagen nog straffer en is het langer licht…
Nog even geduld en we horen de vogeltjes fluiten, de kikkers kwaken, de
pasgeboren lammetjes huppelen en misschien gaan de koeien wel dansen in de
wei?!
Vreugdevol zien we uit naar PASEN…
Dankbaar voor wat is geweest,
Benieuwd naar wat gaat komen.
En alvast een mooie tip :

“pluk elk begin als nooit tevoren…
Het heeft op jou gewacht!”
Veel kijk- en leesplezier
Peggy

Met dank aan:

Heidi, Karen, Peggy, Sofie, Vicky, Charlotte, Julie, Sven en Chris (redactieteam)

Diana, Ria, Chris Vanderhaegen, Eveline, Bruno, Tania, Dhr. Charles Geuens.
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14u: Bibliotheek
14u: Klimaatcrea
14u30: Ademtocht
25 maart
Ontbijtbuffet EL. 2&3
en Lod.
11u: turnen

14u: Bibliotheek

NM

NM

VM

VM

20 maart
10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

6 maart
10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo
15u: Hoogmis + asoplegging
13 maart
10u: Markt
11u: turnen
14u15: Bingo

WOENSDAG

14.15: Bingo
Rijdend winkeltje

26 maart
27 maart
Ontbijtbuffet EL. 0&1 10u: Markt
en Jozef
11u: turnen
11u: turnen

14u: Vaderdag

19 maart
11u: turnen

14u: Bibliotheek
14u: Tensie (lod. en
2&3)
18 maart
11u: turnen

NM

VM

12 maart
11u: turnen

11 maart
11u: turnen

5 maart
11u: turnen

14u: Gebruikersraad

4 maart
11u: turnen

DINSDAG

14u: Carnaval
14u: Bibliotheek

NM

VM

VM
NM

MAANDAG

21 maart
11u: turnen
Dag van de fiets!
14u30: Verjaardagsfeest
Dag van de fiets!
28 maart
11u: turnen

14u30: Wandeling

14 maart
11u: turnen

7 maart
11u: turnen

DONDERDAG

14u: Klimaatfilm

29 maart
11u: turnen
Brunch SF

14u: Spelnamiddag
14u: Tensie (jozef en
0&1)
22 maart
11u: turnen

15 maart
11u: turnen

VRIJDAG
1 maart
11u: turnen
14u: Spelnamiddag
8 maart
11u: turnen

Activiteitenschema MAART

Wat is er te doen in maart?





















Maandag 4 maart vieren we in de zaal van de flatjes CARNAVAL. Zet eens een zotte
hoed op, kleur je haar, maak een gek kapsel of doe iets raar aan. Alles kan én alles
mag op onze carnavalnamiddag met vrij thema. Hoe fouter jij verkleedt bent, hoe liever wij dit hebben!
De eerste gebruikersraad van het jaar gaat door op dinsdag 5 maart. Tijdens deze middag overlopen we de voorbije activiteiten en lichten we de toekomstige activiteiten
toe. Suggesties of opmerkingen zijn steeds welkom.
Het begin van de vasten, woensdag 6 maart zal van start gaan met een Hoogmis met
asoplegging in de kapel.
Maandag 11 maart en vrijdag 15 maart komt Tensie een voordracht geven over magie, hekserij en volksgeloof. Vanaf 14u zijn jullie welkom om mee te ontdekken wat
Tensie hierover te vertellen heeft. Maandag 11 maart kunnen de bewoners van de afdelingen Lodewijk en Elisabeth 2&3 genieten van deze voordracht. De afdelingen Jozef
en Elisabeth 0&1 kunnen op vrijdag 15 maart komen luisteren.
Klimaatmaand
Onze eerste wandeling van het jaar is de start van onze klimaatmaand. We proberen
met zo veel mogelijk mensen gezonde buitenlucht op te nemen en te genieten van de
prachtige natuur.
Maandag 18 maart gaan we creatief werken met afvalmateriaal. Kom tijdens deze klimaatcrea ontdekken wat we allemaal kunnen recycleren en wat we daarmee kunnen knutselen.
Dinsdag 19 maart vieren we vaderdag! Alle mannen in ons huis worden verwend met
een echte mannennamiddag! Meer informatie volgt nog.
21 maart is het de nationale applausdag voor fietsers. Het begin van de lente vieren
we met een dag voor de fietsers in de kijker te zetten. Kom tijdens de fietsdag fietsen
en ontdek wat jou te wachten staat.
De lente is weer in het land en dat vieren we met een lekker ontbijtbuffet! Maandag
25 maart kunnen de afdelingen Lodewijk en Elisabeth 2&3 genieten van de lekkere
koffiekoekjes, pistolets, sandwiches, kazen, ,…
Dinsdag 26 maart is het dan de beurt aan Elisabeth 0&1 en Jozef en kunnen zij hun
buik rond eten.
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VM
NM

NM

29 april
11u: turnen
14u: voorstelling Geschiedenis van de
kus
14u: Bibliotheek

Paaseieren rapen

VM

14u: Bibliotheek
14u30: Ademtocht

15 april
11u: turnen

14u: Bibliotheek
14u: Klimaatquiz

30 april
11u: turnen

23 april
11u: turnen

16 april
11u: turnen

9 april
11u: turnen

8 april
11u: turnen

22 april
PAASMAANDAG

NM

VM

NM

VM

NM

VM

DINSDAG
2 april
11u: turnen
Partnermiddag
14u: Klimaatbal

MAANDAG
1 april
11u: turnen

24 april
10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo
Rijdend winkeltje

17 april
10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

10 april
10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

WOENSDAG
3 april
10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

14u30: Verjaardagsfeest

26 april
11u: turnen

14u: Spelnamiddag

14u: Modeshow Volders
25 april
11u: turnen

19 april
11u: turnen

12 april
11u: turnen

14u: Spelnamiddag

VRIJDAG
5 april
11u: turnen

18 april
11u: turnen

14u30: Wandeling

11 april
11u: turnen

DONDERDAG
4 april
11u: turnen

Activiteitenschema APRIL





Op vrijdag 29 maart worden onze flatbewoners verwend met een lentebrunch. Omdat
de lentebrunch dit jaar in de klimaatmaand valt, houden we een vegetarisch ontbijtbuffet. Kom jij mee smullen van al dit lekkers?
Om jullie wat meer duiding en info te geven over het klimaat spelen we op vrijdag 29
maart een klimaatfilm. Kom gerust een kijkje nemen in ’t Binnenhof.

Wat is er te doen in april?














Dinsdag 2 april worden alle partners uitgenodigd om samen te lunchen. We houden
een partnermiddag om partners van bewoners samen te brengen zodat ze hun ervaringen kunnen delen.
In de namiddag kunnen onze bewoners genieten van een klimaatbal in de flatjes.
Leerlingen van het 4de leerjaar van het Heilig Hart van Maria - instituut komen deze
middag mee dansen en genieten. Jullie komen toch ook?
Schrijf maandag 8 maart maar al in grote letters op je kalender. Dan houden we een
klimaatquiz en testen we wat jullie allemaal weten over het veranderende klimaat.
Onze klimaatmaand sluiten we af met alweer een wandeling door de prachtige natuur
van ’s-Gravenwezel.
Wat is de lente- en zomermode van dit jaar? Wordt geel, rood of groen dé zomerkleur
van 2019? Kom dit allemaal ontdekken op de Modeshow van Volders op donderdag
18 april. Volders zal er weer een spetterende middag van maken met mogelijkheid tot
het aankopen van deze prachtige stukken.
Maandag 22 april zullen hier tal van kleine kinderen rondlopen met daartussen één
speciaal figuur: de paashaas! Op paasmaandag komen ze traditie getrouw paaseieren
rapen. Kom dus gerust een kijkje nemen naar deze zotte bende!
Een kus, wat een teder en mooi gebaar, maar was dit altijd al zo? Hoe evolueert de
kus zich? Kom dit allemaal ontdekken tijdens een voordracht over “De geschiedenis
van de kus” georganiseerd door het Davidsfonds. Jullie zijn allemaal van harte welkom
vanaf 14u in de flatjes en zet jullie mooiste lippen al maar klaar!
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11u: turnen

11u: turnen

14u: Bibliotheek
14u: Volksspelen

VM

NM

14u: Bibliotheek
14u30: Ademtocht

NM

28 mei

11u: turnen

11u: turnen

VM

27 mei

21 mei

14u: Bibliotheek

NM

20 mei

11u: turnen

11u: turnen

VM

14u: Bibliotheek

NM

14 mei

11u: turnen

11u: turnen

VM

13 mei

7 mei

DINSDAG

6 mei

NM

VM

MAANDAG

11u: turnen

10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

11u: turnen

10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo
Rijdend winkeltje

ONZE LIEVE HEER
HEMELVAART

30 mei

11u: turnen

10u: Markt
11u: turnen
14.15: Bingo

29 mei

23 mei

22 mei

14u30: Verjaardagsfeest

16 mei

15 mei

14u30: Wandeling

9 mei

11u: turnen

DONDERDAG
2 mei

8 mei

ARBEID

DAG VAN DE

WOENSDAG
1 mei

11u: turnen

31 mei

11u: turnen

24 mei

14u: Spelnamiddag

11u: turnen

17 mei

11u: turnen

10 mei

14u: Spelnamiddag

11u: turnen

VRIJDAG
3 mei

Activiteitenschema MEI

Wat is er te doen in mei?
Sjoelen, blikken omgooien, kegelen,… al wat je maar wil kan je vinden op maandag 27 mei
vanaf 14u. We halen de beste Volksspelen boven en maken er samen met de leerlingen
van het 4de leerjaar van het Heilig Hart van Maria instituut een sportieve dag van!

Terugkerende activiteiten
Van maandag tot en met vrijdag: lichaamsoefeningen om 11h
Elke weekdag staat er turnen op het programma om 11h in de cafetaria. Dit duurt een half
uurtje. Er worden al zittend in een stoel of rolstoel turnoefeningen gedaan. Soms is er muziek op de achtergrond. Vaak wordt er gebruik gemaakt van materiaal zoals ballen, stokken
of een parachute. Deze turnlessen zijn zeker een aanrader!
Elke maandag: bibliotheek vanaf 14.00uur
De bibliotheek, in ’t Binnenhof, is elke maandag geopend. Er is de keuze uit tal van boeken : fictie, non-fictie, er zijn ook grote-letter-boeken.
Elke woensdag: bingo om 14.15uur
Er wordt “Bingo” gespeeld met een groep mensen in ‘t Binnenhof. Er wordt voor een
drankje gezorgd en de winnaars krijgen iets lekker mee naar huis!
De laatste woensdag van de maand: Rijdend winkeltje
Het “rijdend winkeltje” is een karretje dat gedurende deze namiddagen rondtoert in huis.
Je kan er kleine versnaperingen kopen zoals chips, koekjes, snoepjes (dit alles ook suikervrij) of praktische hebbedingetjes zoals postzegels, kaartjes,…
De eerste en derde vrijdag van de maand: Spelnamiddag om 14u in de cafetaria.
Tijdens deze Spelnamiddag spelen we spelletjes zoals scrabble, rummikub maar is er ook
plaats voor een groepje kaarters. Indien je graag een ander spel speelt, wees dan steeds zo
vrij om dit te suggereren aan iemand van het animatieteam.
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Terugblik op voorbije activiteiten
FREE PODIUM - 19 november
… op zoek naar lokaal talent
Op 19 november was het weer zover. Iedereen de wou mocht zijn talenten komen tonen.
Er waren er die wel meer als 1 keer wilden optreden.
Als voorbereiding werd er achter de schermen geoefend om dit dan de grote dag zelf met
de juiste outfit te komen tonen op het podium.
Onze presentatrice zorgde ervoor dat alles vlot aan elkaar gebabbeld werd.
De talenten van onze artiesten waren zeer uiteenlopend. Dit ging van dans, doe opdrachten met onze bewoners en nog veel meer. Zij namen met plezier het applaus in ontvangst.
Het was een namiddag waar iedereen heeft van kunnen genieten
Heidi, animatie
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MODESHOW - 20 november
Op 20 november was er voor de tweede maal een
modeshow in de flatjes. Een aantal mannequins showde
de hedendaagse mode terwijl onze bewoners en alle
andere aanwezigen konden kijken. Na afloop konden de
mensen kledij bestellen als ze wensten.
Heidi, Animatie

SHOWNAMIDDAG - 23 november
… music Maestro please!
Op vrijdag 23 november werden we door de gemeente seniorenraad getrakteerd op een
shownamiddag in de zaal van onze flatjes. Er kwamen heel wat flatbewoners, rusthuisbewoners met bezoek en ook senioren van buitenaf samen! De activiteit kaderde dan ook in
de seniorenweek.
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Violist en entertainer Stijn Vandevoorde bracht een show boordevol klassieke muziek met
een vrolijke toets! Vanaf de eerste minuut had hij het publiek mee dat enthousiast mee bewoog op het ritme van de muziek. Veel gekende liederen passeerden de revue. Sommigen
waagden zich zelfs aan een danspasje! Er werd volop genoten!
Sofie, animatie
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SINTERKLAAS - 28 november
...Ik lig te woelen in mijn bed, ik heb mijn schoen al klaargezet
...Ik denk dat ik hem al een beetje hoor, straks glijdt hij onze schoorsteen door

Wanneer Sinterklaas in het land is, brengt hij ook altijd een bezoekje aan ons zorgcentrum.
Ook dit jaar was het weer zover en maakten we ons klaar om op 28 november de Sint en
zwarte piet te ontvangen. Naast onze bewoners, waren er ook een heleboel kinderen bij.
Zij mochten om beurt bij Sinterklaas langskomen voor een babbeltje. Samen zongen we
nog wat leuke liedjes en lachten we met zwarte piet zijn zotte toeren. De Sint gaf iedereen
nog een hand en hartelijke groet en verliet dan onder luid gezang de zaal. Tot volgend
jaar!!!
Julie, animatie
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UITSTAP RIJMENANTS - 28 november

Vrijdag 30 november gingen we met de flatbewoners naar Rijmenants. Het ideale moment
om de laatste kerstinkopen te doen en ervoor te zorgen dat ieders flat in opperbeste kerstsfeer gebracht kon worden. Kim, Karen en onze lieftallige Fernand reden naar het verre
Zandhoven om daar ondergedompeld te worden in de kerstsfeer. Er werd lustig geshopt en
gekeken tot we aan de cafetaria kwamen. Iedereen nam een moment rust en samen dronken we gezellig nog iets om de dag af te sluiten.
Karen, animatie
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PIANO NAMIDDAG Jos Lermyte - 4 december
Dinsdag 4 december werden alle muziekliefhebbers naar ’t Binnenhof gelokt met prachtige
pianomuziek. Pianist Jos Lermytte speelde weer 2 uur lang de mooiste, vrolijkste en vlotste
nummers. Geëmotioneerde bewoners, bezoekers en personeel waren dan ook het eind resultaat van deze prachtige namiddag. We kijken weeral uit naar de volgende pianosessie.
Karen, animatie
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GROOTMOEDERS ZOLDER - KERSTMARKT
10, 11 en 12 december

Op 10 december werd er traditiegetrouw weer een gezellige rommelmarkt gehouden op
de zolder van het oude klooster van Sint Lodewijk.
“Grootmoeders zolder” is al jaren een begrip dat vele bezoekers trekt tijdens de kerstfeestweek. Zowel bewoners, hun familie, personeel en bezoekers van buitenaf gaan de trappen
op naar de zolder als ware schattenjagers.
Nieuwsgierig en vol enthousiasme wordt er gespeurd naar het ultieme object; gaande van
kraaltjes, gesigneerde sjaaltjes en retro vazen, oude kerstballen, porseleinen serviezen of
huisraad uit de tijd dat emaille en plastiek net uitgevonden was. Voor ieder wat wils…
Hoogtevrees, wankele trapleuningen, niets kon onze bejaarde bewoners tegenhouden om
te genieten van de rijkdom aan snuisterijen en voorwerpen die hen lieten denken aan hun
jonge jaren. Dit alles bracht veel herinneringen naar boven.
Met dank aan Eliane, Jeanne en zuster Chris die al vele jaren de zolder hebben ingericht,
spullen bij elkaar zochten en een festijn voor onze mensen hebben gemaakt.
Diana, kinsesist
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…… HEERLIJK SMULLEN!

Op 11 en 12 december 2018 werd er al een voorsmaakje gegeven aan de eigenlijke kerstmarkt. Die dagen kon men smullen van lekker worstenbrood of appelstrüdel met ijs.
De grootmoeders zolder werd ook geopend en er stonden al talrijke sfeervol ingerichte
kraampjes waar je allerlei leuke smulletjes kon kopen.
Charlotte, animatie
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KERSTMARKT - 15 december
Na een overheerlijke, gezellige kerstmarktweek is de grote dag eindelijk aangebroken : 15
december. Het is ondertussen reeds een jarenlange traditie dat we op onze kerstmarkt heel veel bewoners samen met hun familie en vrienden kunnen verwelkomen.
In een mum van tijd zitten beide cafetaria’s stampvol…
Ondertussen openen alle eetkraampjes in de buitentent en ook aan de kassa staat reeds
een lange rij. Er is lekker eten in overvloed en met een heerlijk drankje daarbij in goed gezelschap…..FEEST!!!
Voor wie op zoek wil naar iets leuks, zijn er de kraampjes in de gangen, de zolder, de boeken in de kapel….
Ik ben er zeker van dat iedereen die nacht mooie dromen had….
Bij deze nogmaals onze hartelijke dank voor iedereen die aan dit evenement meegeholpen
heeft!
Vele handen maken licht werk!
Peggy, akinergo
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OPTREDEN VOKEM - 18 december

Op 18 december mochten we weer genieten van een fijn optreden van het koor VOKEM en
hun meegebrachte muzikanten. Dit werd zeer gesmaakt door onze bewoners, die talrijk
aanwezig waren in onze kapel.

..en kijk maar eens goed op de foto...op de eerste rij van het koor vind je onze hoofdverpleegster Lief terug!
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KERSTNAMIDDAG - 24 december
Maandagnamiddag 24 december zaten we met z’n allen gezellig rond de grote mooi versierde kerstboom in het Binnenhof. Er hing een echte kerstsfeer en een uitnodigende geur
van lekkere warme chocomelk en heerlijke Brusselse wafels.
Met kerstliederen op de achtergrond en een ontroerend kerstverhaal over eenzaamheid en
warme vriendschap was dit zeker een geslaagde kerstnamiddag.
Ria, animatie
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DRIEKONINGEN & VERLOREN MAANDAG - 07 januari
“Driekoningen - driekoningen, geeft mij ne nieuwen hoed. Mijnen ouwe is versleten, ons
moeder mag het nie weten. Ons vader heeft het geld op de rooster geteld!”
Zo klonk het in de gangen van Sint Lodewijk op maandag 7 januari. De “vier” koningen
trokken heel het rusthuis door en gingen van deur tot deur. De bewoners zongen vaak uit
volle borst mee en konden erna genieten van lekkers dat de koningen bij hadden. Wie weet
komen ze volgend jaar wel terug…

Julie, animatie

Het was op 7 januari ook verloren maandag! Dit wil zeggen,
lekker worstenbrood en appelbollen op de menu. Ook in Sint
Lodewijk wordt deze traditie in ere gehouden en kregen al
onze bewoners worstenbrood en appelbollen voorgeschoteld.
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NIEUWJAARSRECEPTIE - 10 januari
personeel & vrijwilligers

De nieuwjaarsreceptie…
Tijd om even een blik te werpen op het afgelopen jaar en alvast vooruit te kijken op wat
komen gaat. Dit alles met een hapje en een drankje in fijn gezelschap van collega’s en vrijwilligers.
Tevens was dit het ideale moment om enkele medewerkers in de bloemetjes te zetten voor
hun jaren trouwe dienst!
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NIEUWJAARSRECEPTIE - 11 januari
bewoners
Op 11 januari hielden we onze Nieuwjaarsreceptie voor bewoners. De bewoners van afdeling Jozef kwamen samen in de Tuinzaal. De bewoners die op Elisabeth wonen verzamelden in
’t Binnenhof. En de mensen van afdeling Lodewijk installeerden zich in de zaal van Lodewijk.
De keuken zorgde voor enkele lekkere hapjes.
Een lach hier, een babbeltje daar en we klonken op het nieuwe jaar! De beste wensen!
Sofie, animatie
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NIEUWJAARSBRUNCH FLATS - 11 januari
Op 11 januari konden alle flatbewoners genieten van een heuse nieuwjaarsbrunch. En wat
hebben ze ervan genoten… Een prachtig gedecoreerde én lekkere zalm, tomaat garnaal,
een lekkere salade, paté,… Alles wat ons hartje maar kon verlangen was er. Bedankt aan
het keukenteam en de meisjes om er weer een lekkere en gezellige middag van te maken.
Karen, animatie

QUIZ 2018 - 14 januari
14 januari 2019, maandagnamiddag. Dan zitten de gebeurtenissen van 2018 nog vers in je
geheugen, zou je denken. Wel, daar werden de bewoners van Sint Lodewijk dan op getest,
deze 14de januari.
Een vijftal groepjes met elk 4 tot 6 moedige mannen en vrouwen kozen de volgende namen: Pallieter, de Wezelkes, Palmier, Straffe Madammen en Mevrouwen en 1 Heer.
Ze zaten gezellig in het Binnenhof te wachten op de quizvragen die werden afgevuurd door
de stagiaire Annelin.
Verschillende thema’s kwamen aan bod: muziek, flora en fauna, Sint Lodewijk, actualiteit
en sport. Voor elk onderwerp had het Akinergo team een tiental vragen bedacht. En ik kan
jullie verzekeren: niet de simpelste! Het kostte soms bloed, zweet en tranen om de juiste
antwoorden diep uit ons geheugen op te rakelen.
Het ‘Mevrouwen en 1 Heer’ groepje scoorde het best op de flora- en faunavragen en op
het St Lodewijk thema. In sport waren we heel slecht, gezakt met 4 op 10. Uiteindelijk eindigden ze op de tweede plaats, na ‘de straffe madammen’, de winnaars van Quiz 2018!
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Zo weten we dat we in 2019 toch met meer aandacht de krant moeten lezen, en vooral de
sportresultaten ook in het oog moeten houden!
Bedankt, aan het Akinergoteam, voor deze leuke quiznamiddag!
Chris Vanderhaegen, vrijwilliger
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GEDICHTENDAG - 31 januari
Op 31 januari was het zover, in ons huis werd er een gedichtendag gehouden .
Onze bewoners mochten op voorhand een gedicht of tekst binnen brengen dat ze zelf geschreven hadden of dat ze graag hoorden. Wat was de respons groot.
De voorlezers zowel bewoners, personeel en vrijwilligers brachten met volle overgave het
gedicht over naar het geïnteresseerde publiek.
Karen praatte alles vlotjes aan elkaar en Lea zorgde voor een vleugje pianomuziek tussen
de gedichten. Wat was de opkomst groot en de namiddag was weer vlug voorbij. Zeker
voor herhaling vatbaar.
Heidi, animatie
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LICHTMIS in de FLATS - 07 februari
Onze flatbewoners konden op 1 februari genieten van een pannenkoekenfestijn. Marleen,
Wiske, Kim en Karen zorgden voor vers gebakken pannenkoeken mét een vriendelijke bediening. De middag verliep vlot en de pannenkoeken vielen enorm in de smaak. Er werd
gesmuld en genoten van deze smakelijke namiddag! Wij kijken alvast uit naar volgend jaar!

Onze bewoners van het zorgcentrum konden op 25 februari genieten van een heuse
smaakcarrousel met als thema “PANNENKOEKEN”! Een verslag van deze smaakcarrousel
kunnen jullie terugvinden in de volgende bode!
Karen, animatie
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FEEST! Maria 101 jaar - 12 februari
Dinsdag 12 februari was het groot feest en ook dubbel feest! Maria werd 101 en dat werd
gevierd met een overheerlijke taart. Maud werd dezelfde dag maar liefst 95 jaar.
De fruittaart werd met veel smaak opgegeten door de bewoners van de afdeling. Het was
een drukke namiddag voor Maria. Eerst kreeg ze een feestmaal: mosselen met frieten, vervolgens de taartnamiddag, een nieuwjaarsbrief van haar petekind en tot slot nog een bezoek en bloemetjes van de burgemeester. Het was een geslaagde middag en Maria zal die
nacht goed geslapen hebben denk ik. We kijken al stiekem uit naar 12 februari 2020.
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VALENTIJNSETENTJE - 14 februari
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Jarigen van de voorbije maanden
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Actueel
Cultuurproject
Tot mei kunnen we nog genieten van het lijnen-en kleurspel van Lieve Sysmans.
Begin mei verwelkomen we Paul Wollaert in de gangen van het zorgcentrum.
Eveline, akinergo
PAUL WOLLAERT
Hobby-Kunstschilder
1960 en wonend in Wijnegem, stelt zijn werk ten toon in de vernieuwde receptie en
lokalen van het Rusthuis St Lodewijk in 's Gravenwezel.
Vrij toegankelijk MEI JUNI JULI AUGUSTUS 2019
Paul Wollaert studeerde af in de hotelschool PIVA te Antwerpen.
Hij was chef-kok in verschillende gerenomeerde klasse-restaurants. o.a. “De Linde” in
Schoten en werd later praktijkleraar in de hotelschool waar hij tot op heden
nog werkzaam is.
Vooraleer de keuze naar horeca te maken studeerde hij nog twee jaar kunstonderwijs.
In zijn vrije tijd ontstond enkele jaren terug de drang om te schilderen en hij geniet met
volle teugen van zijn hobby. In Pauls oeuvre is de penseelvoering de sleutel tot de idylle.
Niet zozeer een unniforme verfbehandeling als wel een spel tussen ruwe toetsen en gladde
verfstreken vormt de aanzet voor zijn ongedwongen vocabulaire.
Hiermee zinspeelt de schilder op tal van exotische werelden waarin de toeschouwer kan
verwijlen bij een royaal palet aan atmosferische magie.
Vernissage van de tentoonstelling Zaterdag 4 Mei 2019 17u
Contact met Paul Wollaert is mogelijk via nr. 0495.36.80.13
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Bouwnieuws

Het nieuwe onthaal begint vorm te krijgen. Via de grote ramen komt het licht gretig binnen
en geeft het ons een idee van hoe het er in de nabije toekomst uit zal zien. De ontvangstbalie is zeer toegankelijk gemaakt en aangepast voor gebruikers van rolwagens. Achter de
houten constructie wordt de ruimte ingericht voor onze administratieve medewerkers.
Daarnaast via een glazen wand komt een bureel met overlegtafel.
De vroegere doorgang naar de cafetaria is opnieuw geopend. Eens dat de stofwanden weggenomen werden zagen we een verrassend resultaat. De achtergevel van de pastorijwoning werd opnieuw opgezocht. De oude stenen uit de 18e eeuw kregen een poetsbeurt en
stralen nu al hun autentiek karakter uit. De koepels over de ramen zullen dit later nog extra
kunnen belichten. Jammer dat we hiervoor nog moeten wachten tot in mei. De gang is een
evacuatieweg en deze vraagt brandwerend glas. Productie en constructie hiervoor vragenblijkbaar meer tijd.
In maart wordt de doorgang verder afgewerkt. De nieuwe deuren naar de keuken krijgen
een automatisatie zodat het verkeer met de maaltijdkarren eenvoudiger zal verlopen.
De gevel zelf vraagt nog wat afwerking en aangepaste branddeuren. Dan rest ons nog om
te schilderen en de lichtarmaturen te plaatsen.
Het goede weer van de laatste dagen van februari doet ons dromen van de lente. Via het
nieuwe sas van het onthaal worden de tuin en het nieuwe terras ernaast meer toegankelijk. Eens de vorst voorbij kan het gras opnieuw opgezaaid worden en kunnen we genieten
van onze vernieuwde omgeving!
Janssens Chris, directeur
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PASTORAAL NIEUWS
VANAF 1 FEBRUARI ZAL ER, IN PRINCIPE, VOORTAAN WEER ELKE ZONDAG
EEN EUCHARISTIEVIERING ZIJN
VEERTIG DAGEN TIJD
Wat betekent “VASTEN VIEREN” in het Christendom ?
Oorspronkelijk bedoelde de joodse godsdienst met het
vasten : het zich nederig opstellen tegenover God, het
buigen voor God.(Leviticus 16,29). Het grondmotief
was dus religieus. Eerbied voor God. Later kwam er
ook de ascetische bedoeling; de onthouding van spijs
en drank, de onthouding van de stoffelijke begeerte.
Gezond leven vraagt dat we ons af en toe onthouden.
Het is een rem op de overdaad, ook en vooral in onze
tijd van consumptie.
ASWOENSDAG 6 MAART
In de namiddag om 15.00u is er een Eucharistieviering
met Aswijding en Asoplegging in onze kapel. Voor deze viering zijn eveneens de parochianen van de St. Catharinaparochie daarbij van harte uitgenodigd. Deze viering wordt voorgegaan door E.H. Louis Van den Nieuwenhuyzen.
ZIEKENZALVING 11 APRIL
Traditiegetrouw zal er een gezamenlijke ZIEKENZALVING plaats vinden in onze kapel, dit
jaar op Donderdag 11 april om 10.30u . De zalving betekent vooral een weldoende steun
voor ouderen die zich ziek en zwak voelen. Deze zalving kan bij overlijden in het verdere
verloop van het jaar aanzien worden als het sacrament van de stervenden . Wanneer de
tijd gekomen is kan elkeen ook dit “Laatste Sacrament” of een “Zegening” vragen. Dit verlicht het lijden en verlost de mens uit het gevoel van verlatenheid en eenzaamheid. Het is
mooi als dit kan gebeuren in aanwezigheid van enkele naaste familieleden. Indien u dit
wenst kunt het aanvragen, of laten aanvragen door iemand van uw naasten, aan het verzorgend personeel. Bruno doet dan in alle discretie het nodige om zo goed mogelijk aan uw
wensen tegemoet te komen.
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PALMZONDAG
14 APRIL
Om 10.30u Eucharistieviering met PALMWIJDING in onze kapel. Bij aanvang van de dienst
zullen de palmtakjes gewijd worden. Er zijn voor alle aanwezigen enkele palmtakjes voorzien. Dezen worden uitgedeeld na de H. Misviering, bij het buitengaan. Ook voor bewoners
die de kamer dienen te houden zullen er palmtakjes ter beschikking zijn.
GOEDE VRIJDAG
19 APRIL
Op Goede Vrijdag houden we in onze kapel om 15.00u een KRUISWEG gevolgd door een
HEILIG KRUISVERERING. Alle bewoners, en eveneens hun familieleden zijn welkom om in
deze viering mee te komen bidden.

PASEN Zondag 21 APRIL
Het woord PASEN is een vervorming van het Griekse woord PASCHA wat betekent : het
voorbijgaan, de doortocht. Het woord PASCHA is dan weer een vertaling voor het joodse
woord PESACH. Op Pesach herdenkt Israël haar bevrijding uit Egypte en haar doortocht
door de Rode Zee. De christenheid herdenkt de doortocht van Christus door de dood heen
naar het volle leven in God.
Paaszondag vieren we met een plechtige Hoogmis om 10.30u in onze kapel. Deze wordt
voorafgegaan door de wijding van water en vuur.

Bruno Peeters, Namens het Pastoraal Team
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90

JAAR
SINT LODEWIJK

Omdat we ons 90 jarig bestaan vieren leek het ons wel een leuk idee om jullie mee te nemen op reis
doorheen de geschiedenis van Sint - Lodewijk.

DEEL 2 : De jaren ’30 tot ’50
Op 27 mei 1930, schonk de familie Gillès de Pélichy een aanpalende woning aan het rusthuis. (huis nr. 59).
Dit gedeelte werd oorspronkelijk “Home Astrid” genoemd.

In “Home Astrid” verbleven een tijd lang enkele zieke paters van Scheut (1932 tot 1934)
Na het definitieve vertrek van de paters van Scheut, werden er tijdens de zomermaanden
kamers verhuurd aan vakantiegasten, tot in 1938 het huis opnieuw volledig verhuurd werd
aan een zieke priester : Eerwaarde Heer Huysmans en zijn 2 zussen, Maria en Mathilde.
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Na het overlijden van de priester in 1941 en na de oorlog in 1945 werd eigendom nr.59
volledig mee ingeschakeld bij het godshuis en begon men met het inrichten van de kamers..

Door de toename van het aantal bejaarde inwoners, werd de bestaande kapel te
klein. Verbouwen was geen optie, dus er moest uitgekeken worden naar een grotere
ruimte. Een grotere kapel.
Heer Maurice De Vocht, architect –ontwerper uit Antwerpen nam deze taak op zich.
Aannemer Emile Joossens en Zonen, zorgden voor de uitvoering ervan.
Belangrijk was dat in deze fase van bouwwerken, een verbindingsgang tot stand
kwam tussen het “Godshuis” en “Home Astrid”.

Tijdens de eerste 25 jaar van het bestaan van het rusthuis mag men ervan uitgaan dat er
ongeveer 95 bejaarde mensen verzorgd zijn. Het waren hoofdzakelijk Zusters die toen in
het rusthuis werkten.

In 1953 vierde het “Godshuis” zijn zilveren jubileum.
Men kan wel stellen dat de familie Gillès de Pélichy een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van het rusthuis.
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25 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur
In 1994 nam Claude Larivière het voorzitterschap over van de heer Baron Maxime van de
Werve.

Na zijn studies Economie begon hij zijn loopbaan bij de Belgische Petroleumfederatie die
hij ook vertegenwoordigde in het Sociaal Economisch Comité van de Europese Unie. Hij
heeft ook enkele jaren kabinetservaring op federaal en regionaal vlak.

Toen hij als adviseur voor de Zusters van ’s-Gravenwezel werkte en lid was van de Raad van
Bestuur van hun RVT Ter Burg in Nossegem, leek de aanvaarding van het voorzitterschap
van het zorgcentrum Sint Lodewijk een bijna logische stap.

Deze functie bekleedt Claude Larivière ondertussen reeds 25 jaar. Hij doet dit met hart en
ziel en met een uitgesproken betrokkenheid en kennis van zaken.

Bedankt hiervoor!
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Toekomstige activiteiten
Bier van de maanden maart - april - mei

WILD JO
Wild Jo zag het levenslicht na een wilde nacht in Stadsbrouwerij De Koninck. Onze brouwers
lieten de klassieke gisten links liggen en gingen aan de slag met wilde stammen. Resultaat:
pure rock ‘n’ roll in een flesje. Wild Jo is niet te temmen. Integendeel. De wilde Brett-gist
geeft 'm zijn A-typische, intrigerende karakter. Het bier evolueert op fles en wordt wilder
met de tijd. Dat houdt het lekker spannend.
De naam Wild Jo past perfect bij het temperament van dit bier. Wild komt natuurlijk van de
wilde gisten. En Jo dan? Da's een eerbetoon aan Joseph van den Bogaert: een straffe mijnheer met zin voor avontuur. Na WOI maakte hij de herstart van de brouwerij mogelijk. Een
echte durver dus. Ben jij ook 'born to be Wild Jo'?
Aroma: Ontdek de aardse aroma's en ervaar hoe die zich vermengen met florale aroma's.
Ook de geur van Wild Jo weerspiegelt z'n koppig karakter: niet voor softies! Een licht zoete
aanzet met een bittere afdronk én een licht zurige toets.
Hop: Dryhopping met twee Europese hopsoorten
Kleur: Goudblond, licht troebel met een rijke witte schuimkraag
Alcoholpercentage: 5.80 °
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DORPSDAG 22 JUNI 2019

ZET DE DATUM ZEKER AL IN JE AGENDA!

Nieuws in en rond het huis
Fietsen rond de wereld
In het binnenhof staat sinds kort een motomed
(fiets) met een fietslabyrint. Dit is een tv waarmee
we tijdens het fietsen trajecten rond de wereld
kunnen volgen.
Zowel België als Nederland maar ook veel landen
verder van huis zoals Amerika staan op de lijst.

Er woont hier in ons huis een man die al die trajecten in een lijst heeft gegoten met de
tijdsduur per traject erbij.
U kan deze lijst vinden bij de motomed in het binnenhof.
Charles Geuens heeft deze lijst voor ons gemaakt en ere wie ere toekomt want het was
een groot werk.
Charles die in het verleden zelf een fervent fietser was heeft ons hier geweldig mee geholpen.
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Hij heeft onder andere de Galibier, Alpe d’Huez en Les Deux Alpes in Frankrijk op zijn palmares staan maar ook de Muur van Geraardsbergen en de Koppenberg zijn door hem bedwongen.
Zelf fietst hij dagelijks op onze motomed om de conditie te onderhouden.
We nodigen iedereen die aan zijn conditie wil werken of gewoon de wereld wil zien uit om
eens te komen fietsen. Misschien hebt U geluk en ziet u Charles daar en hij zal u met plezier de uitleg geven.
Charles, bewoner
& Tania, akinergo

Ons rijdend winkeltje
Wist je dat…
…ons rijdend winkeltje gaat uitbreiden?
Nu in ons aanbod:









Chocolaatjes, pralines,…
Snoep van de maand
Chips van de maand
Uitgebreide keuze aan kaartjes (verjaardag, beterschap, innige deelneming,…)
Puzzelboekjes (sudoku, woordzoekers, kruiswoordraadsels)
Verzorgingsproducten: nagellak, nagellakremover, haarnetjes, nivea, labello,…
Koeken, chocolade en chips en wijn zitten vast in ons cafetaria-aanbod en kunnen ook nog
steeds gekocht worden.

Het winkeltje zal altijd in de cafetaria blijven staan. Tijdens de openingsuren kunnen er aankopen gedaan worden en afrekenen kan aan de toog.
1 keer per maand komen we rond, telkens de laatste woensdag van de maand.
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ONZE JARIGEN!
maart
6/03/1915

Elisabeth De Bock

10/03/1932

Christiane Sturm

11/03/1931

Blanche Durdin

17/03/1937

Nicole Soetaert

19/03/1929

Delphine Hendrickx

23/03/1928

Luc Baudez

24/03/1930

Paula Cools

26/03/1926

Irma Cleemput

27/03/1920

Joske Schellekens

april
01/04/1932

Paula Wielandts

04/04/1934

Elza De Belie

09/04/1927

Leone Van Der Linden

09/04/1925

Jeanneke Verspagen

10/04/1929

José Verhoeven

12/04/1923

Angela Ruelens

14/04/1927

Roger Vervack

14/04/1937

Elvira Berghmans

17/04/1945

Brigitte Devriendt

21/04/1931

Madeleine Convents
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mei
02/05/1935

Margaretha Muls

03/05/1928

René Hanzen

05/05/1948

An De Bodt

10/05/1935

Marie- Louise Somers

11/05/1932

Flory Aendenboom

17/05/1930

Raf Lenie

19/05/1931

Lieke De Cauter

22/05/1935

Paula Proost

25/05/1934

André Wouters

Deze mensen worden samen met 1 of 2 genodigden verwacht op hun
jarigenfeest in’ t Binnenhof. Er volgt nog een persoonlijke uitnodiging!

Van harte welkom in ons huis!
Maria “Mieke” Geysels is een bekend gezicht in ons huis, we kennen haar van de flatjes. Op 28 december hebben we haar met open armen ontvangen op EL0. Deze sympathieke dame zie je vaak door de gangen wandelen, met een eventuele tussenstop aan
de Boekerij. Je kan haar plezieren met een babbeltje. Van harte welkom, Mieke!
Op 14 januari mochten we drie nieuwe bewoners verwelkomen.
Welkom in ons huis, meneer Hugo Peeters. Je kan hem aantreffen op EL3. Hugo zoekt
vaak het gezelschap op van zijn echtgenote, mevrouw Paula Proost, die op EL2 woont. Je
kan hem plezieren met een babbel over literatuur of wetenschap. Hugo heeft veel boeken en gedichten geschreven en gaat nog steeds creatief aan de slag. Wij wensen hem
een prettig verblijf toe, met veel literaire inspiratie!
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Op EL3 van dezelfde dag mochten we mevrouw Josephina “Lieke” De Cauter verwelkomen. Deze opgewekte dame zie je vaak in de gang rondlopen. Vroeger danste Lieke vaak,
hopelijk kan ze hier haar dansbenen nog eens bovenhalen. Naast een wandeling of babbeltje, kan je haar plezieren met woordzoekers. Welkom Lieke!
De derde bewoonster van die dag was mevrouw Bertie Umans. Deze sympathieke en sociale dame kan je aantreffen op EL1. Vroeger heeft Bertie veel gereisd in Spanje. Hopelijk
deelt ze haar avontuurlijke verhalen met ons. We wensen haar alvast een fijn verblijf toe,
bienvenido!
Op 17 januari mochten we mevrouw Dries Angèle verwelkomen. Zij heeft zich knus geïnstalleerd op EL3. Angèle is een ondernemende vrouw en had vroeger haar eigen bloemenzaak en café. Angèle zag je aan de zijde van haar echtgenoot, meneer Jef Taeymans, die recent overleed. Wij wensen Angèle een knus en warm verblijf toe in ons huis!
Martha Bruynseels mochten we verwelkomen op 16 januari. Je ziet haar vaak in de gemeenschappelijke ruimte van EL3 vertoeven, klaar voor een babbeltje. Martha was vroeger
lerares en heeft vele reizen gemaakt in Europa. We hopen dat ze ook een fijn avontuur beleefd in ons huis. Welkom, Martha!
Op de gelijkvloers van Sint-Jozef verwelkomen we graag meneer Victor Wygers en mevrouw Elvira Berghmans. Sinds 21 januari hebben ze hun plekje bij ons ingericht. Bij Victor
kan je steeds terecht voor een babbeltje. Hij is nog zeer actief en betrokken met wat leeft
in ons huis. Elvira is een heel aangename en sociale dame. Wij wensen het gelukkige paar
een prettig verblijf toe!
Graag verwelkomen we mevrouw Angela “Dam-Dameke” Ruelens. Deze zachtaardige en
humoristische dame woont op EL2 sinds 5 februari. Angela heeft haar favoriete televisieprogramma’s waar ze van geniet. Ze schijnt als een zonnetje als je haar kamer binnenwandelt. We wensen je het allerbeste toe!
Tot slot heten we meneer Joseph “Jos” Capenberghs van harte welkom. Sinds 11 februari
is hij een nieuwe bewoner op afdeling Lodewijk 1. Jos is gekend in ‘s- Gravenwezel als torenwachter. Hij stond elke dag paraat om de klok van de kerktoren manueel op te winden,
dit 68 jaar lang. Jos heeft ook veel gereisd en leerde een woordje Portugees. Bem vindo!
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Personeelsnieuws
Geboren
Karen Ooms, zorgkundige, werd op 10 februari de trotse mama
van een tweede dochter Hope. We wensen haar veel plezier toe
met de nieuwe telg.
Yolande Lous, onze kapster, heeft er een kleinkind bij! Het meisje luistert naar de naam Camille.
Marcella Horemans, verpleegkundige zorgcoördinator in de late dienst, werd op 8 februari verblijd met een kleindochter erbij. Ze luistert naar de naam Alexis.

Nieuwe gezichten - nieuwe uitdagingen
Elke Van Den Bruel, Sofie Mermans en Inge Van De Sanden zijn
de uitdaging aangegaan om als zorgkundige aan de slag te gaan.
Jolanda Wegerif werd onze nieuwe collega in de ploeg van de
onderhoud.

En Ilse Houben werkt zich in om de ploeg van de nachtverpleegkundigen te versterken.

We wensen hen alle succes en plezier toe in de job binnen onze zorgvoorziening.

In de bloemetjes
Tijdens het afgelopen jaar mochten we weer enkele medewerkers
vieren die reeds 25 jaar het beste van zichzelf gaven en geven hier
in ons zorgcentrum.
Graag zetten we Ingrid Roelen (onderhoudsdame op de afdeling Jozef 0) en Lena Raaymaekers (medewerkster in de keuken) via deze weg ook nog even in de bloemetjes en
de schijnwerpers.
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Wij gedenken onze dierbare overledenen
Jean Lombart
Jean, we hebben je leren kennen als echtgenoot van Ria Roeis en je kwam hier dagelijks
op bezoek. Je ging met haar in de rolstoel wandelen en had ondertussen aandacht en
een vriendelijk woord voor iedereen die je daarbij ontmoette. Nadat je echtgenote
stierf, zat je eenzaam thuis en heb je voor jezelf een kamer aangevraagd in ons wzc,
waar je ondertussen zovele vrienden had. Hier zette je het leven actief en zinvol verder
door je vrienden op te zoeken, een wandeling in de tuin te maken, je favoriete muziek
te beluisteren en te zingen in het koor tijdens de misvieringen. Je bezorgdheid ging ook
dagelijks uit naar je zieke dochter en je reed dikwijls met de auto naar haar toe. Na enkele gelukkige jaren begon toch de leeftijd door te wegen en begonnen de fysieke ongemakken zich op te stapelen. Je bleef steeds moedig doorgaan maar op 96-jarige leeftijd,
na een verblijf in ons huis van meer dan 5 jaar ben je gestorven. We zullen je missen.
Dhr. Meuris
Georges, steeds was je optimistisch. Je genoot van het leven, de kleine dingen maakten
je blij. Je was heel dankbaar voor alles wat we deden, je stond open voor een goede
babbel. Je keek altijd uit naar het bezoek van je echtgenote, genoot van een goed boek,
de krant of de plattelandsTV. We zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen, Rust
zacht!
Dhr. Taeymans
Jef, ondanks je gezondheidsbeperkingen bleef je altijd vriendelijk en respectvol. Je was
dankbaar voor alles wat we voor je deden en we konden je steeds blij maken met een
extra koekje ’s avonds. Iedere dag keek je uit naar het bezoekje van je vrouw. Je genoot
van de Vlaamse muziek en kon uit volle borst meezingen. Rust zacht…
Dhr. Dalving

Toen je samen met Elza bij ons kwam wonen vonden jullie vlug jullie draai. Marcel, je
was ons zonnetje in huis, we kwamen graag bij jou voor een lach en een zwans, je was
heel betrokken bij ons leven en Elza genoot in stilte mee. Plots ging het fout en werd je
overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen tijd voor afscheid… we gaan je missen,
maar zijn zo dankbaar dat we je hebben leren kennen. Dankjewel!
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Dhr. Bracke
Libert, we hebben jammer genoeg niet lang van je aanwezigheid in huis kunnen genieten. Op de korte tijd dat je hier woonde, hebben we je leren kennen als een sympathieke
man. Je kon genieten van een spelletje kaarten op je kamer of een bezoekje aan de cafetaria met je vrouw Jeannine. Rust zacht…
Mevr. Schilders
Je was bijna in je 100e levensjaar en werd warm omringd door familie. Met de nodige humor werden we dagelijks verwelkomd. Je voelde met iedereen mee en was zeer hulpvaardig. Met kaarten was je ook steeds in je element. Rust zacht, Madeleine.
Mevr. Damoisiaux
Tilly, je was een dame met een sterk karakter en wist wat je wou. Je hield ervan dat er op
een zachte manier met je werd omgegaan. Je was een sterke en trotse dame tot je laatste levensdagen. Het ga je goed!
Mevr. Van Boxel
Je was een dame met humor, je was heel grappig en sympathiek. Het was een plezier om
bij jou te komen. Je was zeer sociaal en werd omringd door dierbaren en vrienden. Je
leefde mee met iedereen en was oprecht heel bezorgd als iets minder goed ging. We zullen je missen, Mit.
Mevr. Bruyninckx
Je hebt hier maar een paar dagen gewoond, maar je hebt zeker een warme indruk achtergelaten. Je was een lieve, bewuste vrouw. Rust in vrede Louisa.
Dhr. Van Heetvelde
Guido, je was een aangename man die genoot van de kleine dingen zoals een goede portie klassieke muziek. Je had een talent voor woorden en was altijd bereid om een leuk
gesprek aan te gaan. Je werd warm omringd door familie en genoot hier ten volle van.
We gaan je missen. Rust zacht.
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Mevr. Van Bauwel
Je was een sterke, warme vrouw. Je werd op handen gedragen door je dochters en werd
omringd met liefde. Je ziekte maakte het wat moeilijk om te praten, maar je genoot nog
steeds van gezelschap. Je hebt hard gevochten , maar je mag nu rusten in vrede.
Mevr. Smets
Je was echt een bezige bij die altijd bereid was om te helpen. Je was een sociale dame,
altijd bezorgd en begaan met je medebewoners. Je wilde heel graag het heft in eigen
handen nemen en je zelfstandigheid vond je heel belangrijk. Het ga je goed, Maria!
Dhr. Cole
Guido, je was een echte familieman en keek uit naar de dagelijkse bezoekjes van je
vrouw. Je fleurde helemaal op als we je een complimentje gaven en kon genieten van de
kleine dingen. Je bent rustig ingeslapen omringd door je geliefden. Rust in vrede.
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Ontspanning
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ZOEK DE WOORDEN
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We danken onze sponsor

"Wij bieden een extra service aan: wij komen ter plaatse.
Waarmee kunnen wij u helpen ter plaatse?
Kleine reparaties (zoals een nieuw schroefje, neussteuntjes vervangen alles recht
zetten) kunnen we direct in orde brengen.
Grotere reparaties nemen wij mee en bezorgen wij u zo snel mogelijk terug.
U kan ook uw ogen laten meten, doordat wij een draagbaar toestel meebrengen.
Wij adviseren u over het gamma correctieglazen die in uw eigen montuur of een
nieuw montuur geplaatst worden. U zal kunnen kiezen tussen een groot assortiment
monturen, die wij in onze koffers meebrengen.
De nodige documenten voor de tegemoetkoming (ziekenfonds) worden eveneens
door ons uitgeschreven.
Indien u nog vragen hebt kan u steeds een afspraak maken voor meer informatie.
Optiek Anke Fierens
Kerkstraat 28
2970 's-Gravenwezel
03/658.26.96
0473/37.04.49
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anke.fierens28@gmail.com

